
Školní rok 2020/2021 bude zahájen v úterý 1. 9. 2020 dle následující 

organizace: 

 1. ročníky: 

 - sraz v 8.00 před školou – přechod do atria, slavnostní přivítání prvňáčků 

 - vítání prvňáčků ve třídě s třídní paní učitelkou 

 - organizační záležitosti s p. vychovatelkami a třídní paní učitelkou do cca 10.00 

                        Bude předán klíč od šatnové skříňky a čip na obědy - 50,- Kč s sebou. 

Po ukončení bude možné odejít do družiny (oběd 10.00 – 10.30) nebo odejít domů. 

První školní den si prvňáčci nemusí nosit aktovku, přezůvky, ani školní potřeby. Další dny se budou 

odehrávat dle organizačních pokynů paní učitelek. 

Pokud máte zájem a ještě jste si nestihli podat přihlášku do školní jídelny nebo školní družiny, prosím, 

učiňte tak co nejdříve. Přihlášky, variabilní symbol a číslo účtu k platbě obědů ve školní jídelně Vám 

byly zaslány mailem dne 8. 6. 2020. Informace k platbě za školní družinu Vám podá paní vychovatelka 

Hallová. 

 

2. – 9. ročníky: 

 - 8.00 – 9.30 – přivítání žáků, základní informace 

                          Škola bude otevřena od 7.40 h. 

 

Výuka v následujících dnech: 

1. ročníky: 

ST  2. 9.       8.00 – 9.40            třídnické práce              

   Prvňáčci si s sebou vezmou klíče od šatnové skříňky, aktovku, penál, přezůvky  

ČT  3. 9.       8.00 – 10.45          dle pokynů třídního učitele                 

PÁ  4. 9.       8.00 – 10.45          dle pokynů třídního učitele                

 

2. ročníky: 

ST  2. 9.        8.00 – 10.45           třídnické práce                                    

ČT  3. 9.        8.00 - 11.10            třídnické práce                                 

PÁ  4. 9.       8.00 – 11.10            dle pokynů třídního učitele              

 

  



3. a 4. ročníky: 

ST  2. 9.        8.00 – 11. 15           třídnické práce                                

ČT  3. 9.        8.00 – 11. 40           třídnické práce                                   

PÁ  4. 9.        8.00 – 11. 40          dle pokynů třídního učitele               

 

5. a 6. ročníky: 

ST  2. 9.        8.00 – 11. 40           třídnické práce                                   

ČT  3. 9.        8.00 – 12.10           třídnické práce                                    

PÁ  4. 9.        8.00 – 12.10          dle pokynů třídního učitele             

 

7., 8. a 9. ročníky: 

ST  2. 9.        8.00 – 12.10           třídnické práce                                  

ČT  3. 9.        8.00 – 12.35           třídnické práce                                   

PÁ  4. 9.        8.00 – 12.35           dle pokynů třídního učitele              

 

Od pondělí 7. 9. 2020 se všechny třídy učí podle daného rozvrhu. 

 

Rozdělení žáků do 1. tříd je zveřejněno: 

- na webových stránkách školy – aktuality  

- na dveřích u hlavního vstupu do školy 

 

Provoz školní družiny: 

- od 1. 9. 2020 zajištěn ranní provoz od 6.30 h; odpolední provoz končí v 17.00 h. 

 

Provoz školní jídelny: 

ÚT  1. 9.                       10.00 – 12.00 

ST  2. 9.                         10.30 – 12.35 

ČT  3. 9. a PÁ  4. 9.      10.30 – 13.00 

 

Veškeré dokumenty (školní řád, řád školní družiny, formuláře ke stažení…) jsou průběžně 

k dispozici na webu školy. 


